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Ara que el femi-
nisme viu la seva 
quarta onada –la 
definitiva?–, és 
un encert recupe-
rar les veus que al 
llarg dels anys 

l’han anat construint, incloses les de 
l’anomenada tercera onada, la dels 
anys 70. Va ser el cas de Vivian Gor-
nick –que tant d’èxit ha tingut entre 
nosaltres– i ara la segueix la veu de 
Kate Millett (Saint Paul, Minneso-
ta, 1934 - París, 2017), l’activista fe-
minista autora de l’assaig fundacio-
nal Política sexual, fruit de la seva 
tesi doctoral defensada a Oxford –la 
primera sobre gènere de món– i tot 
un referent per a l’alliberament de 
les dones. 

Amor, bogeria  
i feminisme

KATE MILLETT ESTÀ 
CONSIDERADA UNA 
‘REVOLUCIONÀRIA 
SEXUAL’ I LA SEVA 
OBRA ESTÀ 
IMPREGNADA PER 
UNA CRÍTICA AL 
PATRIARCAT. EL 1971 
VA CREAR UNA 
COMUNITAT DE 
DONES ARTISTES I 
ESCRIPTORES A 
NOVA YORK

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Però mentre Gornick fa gala en 
els seus llibres d’una gran lucidesa, 
Millett és una mostra vivent del ne-
guit. En el cas de Millett hi hem de 
sumar el seu diagnòstic de mania-
codepressiva, que ho complica tot. 
I si hi afegim la seva condició lès-
bica –tot i haver estat casada uns 
anys amb un home, com la matei-
xa Adrienne Rich i tantes altres 
contemporànies seves–, ja tenim 
un bon embolic. Un embolic, però, 
que és el quid d’aquests dos llibres 
que comentem, Viaje al manicomio 
i Sita, que expliquen respectiva-
ment la seva relació amb la follia i 
l’amor foll que va sentir per una be-
llesa morena bisexual quinze anys 
més gran que ella, que la feia aban-
donar el seu loft del Bowery nova-
iorquès, el seu refugi, i traslladar-se 
sovint a la Costa Oest. 

Millett és una autora que ha 
consagrat la seva escriptura ma-
joritàriament a l’autobiografisme 
i l’autoanàlisi. Ho va fer a Mother 
Millett –on la protagonista era la 
relació gens fàcil amb la seva ma-
re– i també a En pleno vuelo –que 
explica l’any complex que va se-
guir a l’èxit clamorós del seu as-
saig–. Aquí la trobem ja com el re-
ferent intel·lectual en què s’havia 
convertit: escrivint articles, do-
nant conferències i participant 
activament de la lluita dels drets 
civils, el seu camp de batalla de 
portes enfora. 

Però de portes endins la seva ve-
ritable font de confusió és, d’una 
banda, haver estat ingressada diver-
sos cops contra la seva voluntat en 
institucions psiquiàtriques, cosa 
que la fa tremolar davant qualsevol 
sortida de to que pugui alarmar la 
seva família o les seves amistats; i 
d’altra haver caigut presonera d’una 

desestabilitzadora relació amorosa 
ja a les acaballes: “Se suposava que 
això seria una vida juntes”, escriu 
Millett en plena decepció. 

¿Com ensopega una pensadora 
solvent que ha afirmat categòrica-
ment que l’amor és l’opi de les do-
nes amb una història de possessió 
tan tòxica? Ella que ha pactat amb 
la seva parella una relació oberta 
naufraga cada cop que Sita la dei-
xa sola per anar-se’n dormir amb 
un altre. De la mateixa manera que 
tampoc encaixa dins la família que 
aquesta ha format i on ja és àvia. 
En un context d’eclosió feminista 
no exempt de contradiccions i on 
les ambicions emancipatòries xo-
quen amb les febleses humanes, 
Millett se’ns mostra en aquest lli-
bre confessional en tota la seva 
vulnerabilitat. 

Molt més segura de si mateixa 
sembla quan s’enfronta a la pato-
logització de la seva pròpia vida, 
que no és gens ortodoxa i desperta 
suspicàcies. Tot i que, pel que fa a la 
malaltia mental, no queda clar fins 
a quin punt és víctima d’un complot 
o un veritable perill per a si matei-
xa: “Volvieron a enviarte al infierno, 
una prisión, te encerraron de nue-
vo”. Allunyada del terreny de les 
emocions primàries, a Viaje al ma-
nicomio argumenta amb molt més 
raciocini que quan prova d’ordenar 
les seves idees encara presa de la 
passió amorosa. Un manifest con-
tra els abusos psiquiàtrics i l’excés 
de medicació, en el seu cas el liti 
destinat a assossegar-la. Això, però, 
no ens allunya de la convicció que 
per a Sita havia de ser molt difícil 
estimar-la, per molt teòrica femi-
nista que fos. I és per això que aquí 
l’ordre de lectura sí que altera el 
producte.!
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¿Som prou cons-
cients del que ha 
donat i continua 
donant la poesia 
del País Valencià 
al riu cabalós de 
la poesia catalana 

universal? Potser no. I ara se’ns veu 
confirmat. Qui s’ha adonat de la im-
portància d’aquesta publicació? 
Ben pocs. Sort que la Institució Al-
fons el Magnànim va fent la seva fei-
na de manera impertèrrita, i ara ens 
ha proveït d’aquest volum de refe-
rència que dona compte de l’entitat 
literària de Jaume Pérez-Monta-
ner, una figura indiscutible de la po-
esia catalana del segles XX-XXI. Fa 
pocs dies, una polèmica a les xarxes 
sobre la manca de respecte i de con-
sideració cap a grans figures histò-

L’atzagaia de llum
riques de la música popular del pa-
ís per part de festivals i plataformes 
molt ben subvencionats posava en 
relleu aquest problema del Princi-
pat, en aquest cas en el terreny mu-
sical: és l’arrogància del nouvingut, 
la seguretat del talòs, que segueix la 
dita castellana: “desprecia cuanto ig-
nora”, sense ser conscient que 
si ha pogut surar és gràci-
es a la feina fosca i im-
mensa de molts que 
l’han precedit i que 
han construït tradi-
ció. En una Poètica 
magnífica que clou 
l’antologia (fixem-
nos que el títol del lli-
bre ja és tota una divisa: 
Defensa d’un forma), Pé-
rez-Montaner repassa els 

nord-americana Adrienne Rich, 
que parla de la poesia com a “cons-
tant redefinició de la llibertat”. Pé-
rez-Montaner hi afegeix, de collita 
pròpia, una definició perspicaç i lú-
cida: “Entre les moltes virtuts de la 
bona poesia jo destacaria sobretot 
que la seua pràctica i la seua lectura 
ens fan veure que estem conscient-
ment vius i que podem sentir fins i 
tot la textura de la nostra pròpia ex-
periència del món”. Un epíleg ex-
traordinari de Dominic Keown do-
na claus essencials per entendre el 
poeta, i el pròleg seriós i documen-
tat de Martí Monterde ajuda a situ-
ar Pérez-Montaner.  

Algun dia hauríem de poder par-
lar de l’alta dicció poètica d’aquest 
marinenc de l’Alfàs del Pi. No us el 
perdeu.!
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problemes fonamentals de la poe-
sia. Tornant sempre a la famosa 
sentència brechtiana, els “mals 
temps per a la lírica”, el poeta ens 
recorda que, malgrat tot, la poesia 
gaudeix de bona salut, i que és pro-
lífica en el país, no tenint, doncs, 
“una justa correspondència ni amb 

el baix nivell de lectura ni 
amb l’escassa presència i 

distribució de les 
obres poètiques”.  

El poeta cita el 
Hölderlin de la pre-
gunta “Per què els 
poetes en temps de 
misèria?”, el She-

lley de la Defensa de 
la poesia (“els poetes 

són els legisladors no 
reconeguts del món”), i la EUROPA PRESS

VIAJE AL 
MANICOMIO 
KATE MILLETT 
SEIX BARRAL 
TRAD. AURORA 
ECHEVARRÍA 
512 PÀG. / 22  !


